
DODATEKč. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
, , č. 2015/D/0027

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ
(dále téžjen „smlouva ")

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
Bankovní spojení; Komerční banka a,s., pobočka Kuřim, č. účtu: 22824641/0100
IČ: 00281964 DIČ: CZ00281964
Tel: 541422311 Fax: 541 230 633
E-mail: posta@radnice.kurim.cz ID datové schránky: 5dhbqi2
Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

smlouvy je:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: 7points, s.r.o.
Sídlo: Blanenská
Bankovní spojení:

DIČ: CZ28323793

E-mail: nemec@7points.cz ID datové schránky: npxdtwf
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:
Ing. arch. Petr Němec

itele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dálejen „zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027
ze dne 2.6.2015 (dále jen „Smlouva"), a to dle či. XV. Závěrečná ustanovení

takto:



I.

V či. VIII. Termíny a místa plnění se mění odst. 2, který nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli
nejpozději v těchto termínech:

Části díla

Odevzdání PD odstranění stavby - „bourací
práce" dtetl. IV odst. 2.1a)

Odevzdání PD pro provádění stavby -
„rekonstrukce kanalizace" dle či. IV
odst. 2.2.

Odevzdání PD pro vydání Společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení -
„novostavba" dle či. IV odst. 2.1b)

Odevzdání PD pro provádění stavby -
„novostavba" dle či. IV odst. 2.1c)

Spolupráce (činnost) při výběru zhotovitele
stavby

ATD

Předání jednotlivých částí díla, resp. ukončení
jednotlivých činností:

nejpozději do 30.6.2015

nejpozději do 30.6.2015

nejpozději do 26.7.2015

nejpozději do 18.9.2015

do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby

do vydání kolaudačního souhlasu

II.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a
zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 je vyhotoven ve čtyřech
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným
v tomto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku ě. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 bylo schváleno usnesením Rady města
Kuřim č. 493/2015 ze dne 25.8.2015.
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Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Ing: arch. Petr Němec
jednatel :
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